
Nieuws over corona

Kijk op www.derondevenen.nl/corona 
voor het laatste nieuws
De gemeente informeert u over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. 
Kijk hiervoor op www.derondevenen.nl/
corona   

Regelingen voor ondernemers
Op de website van de gemeente vindt 
u een overzicht van de regelingen voor 
ondernemers (vanuit de Rijksoverheid en 
vanuit de gemeente). Bekijk deze op www.
derondevenen.nl/regelingenondernemers   

Kernteam van de gemeente bereikbaar
Het Kernteam van de gemeente 
is bereikbaar. Heeft u hulp en 
ondersteuning nodig, een vraag over 
werk en inkomen of over het opgroeien 
en opvoeden van uw kinderen? Dan 
kunt u terecht bij het Kernteam. Dit 
kunt u rechtstreeks benaderen via  
0297 – 29 16 02. Voor uw vragen en advies 
kunt u ook terecht bij de Servicepunten, 
bereikbaar via 0297 – 58 76 00.

Vragen over het coronavirus? 
Bekijk de informatie op: 
•  de website van het RIVM:  

www.rivm.nl/coronavirus 
•  de website van de GGDrU: 
 www.ggdru.nl 
•  de website van de Rijksoverheid:  

www.rijksoverheid.nl/corona 

Of bel met:
• het landelijk informatienummer: 
 0800 - 13 51 (tussen 8.00 en 20.00 uur).
• de informatielijn van de GGDrU: 
 030 - 630 54 00 
 (doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur,  
 in het weekend tussen 9.00 en 16.00  
 uur)

Gemeentenieuws 

Werkzaamheden

Abcoude, wegafsluiting Meerweg 
De Meerweg is op 17 juli van 7.30 uur 
tot 16.00 uur volledig afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers 
en fietsers geldt deze wegafsluiting niet.

Bewoners die vanaf de Heinkuitenstraat 
komen kunnen tot huisnummer 4 inrijden 
en bewoners die vanaf de Holendrecht 
/ Schuttenburg komen kunnen zolang 
de wegafsluiting duurt het bord 
eenrichtingsverkeer negeren en inrijden 
tot huisnummer 4.

Deze maatregel is nodig voor het leggen 
van kabels & leidingen.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen 
met de heer R. van Dijk van de firma 
Buko Infrasupport via telefoonnummer  
030 3031300.

Lintjesregen in De Ronde Venen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer I.J. van den Broek (Vinkeveen, 1937)
is sinds 1983 lid 
van de Videoclub 
De Ronde Venen, 
waar hij meer 
dan 20 jaar 
bestuurslid was. 
Het videofestival 
De Ronde Venen 
Open is door hem bedacht.

De heer R.C.W. Geers (Vinkeveen, 1952)  
is meer dan 25 jaar 
vrijwilliger bij het 
Ronald McDonald 
Huis Emma 
Amsterdam.
Verder is hij 
8 jaar lang 
penningmeester 
van de Fotokring Uithoorn geweest, waar hij 
nu nog actief lid van is.

De heer C. Groot (Mijdrecht, 1946) 
zet zich al meer 
dan 50 jaar 
vrijwillig in voor 
de brandweer 
in Wilnis. Sinds 
begin 2000 
neemt hij de 
facilitaire zorg 
voor de brand-weerkazerne in Wilnis op zich. 
De Groot kreeg zijn onderscheiding op 30 juni 
uitgereikt door burgemeester Divendal.

Mevrouw M. de Haan–de Jong (Vinkeveen, 1951) 
heeft zich vele 
jaren ingezet voor 
de protestantse 
gemeente De 
Morgenster in 
Vinkeveen en 
Waverveen. Als 
vrouw van een 
brandweerman 
betrok zij andere echtgenotes bij het werk van 
hun mannen. Verder heeft zij bestuursfuncties 
vervuld bij Brassband Concordia en 
Volleybalvereniging Atalante.

De heer A.T. Lens (Abcoude, 1941) 
is onmisbaar 
voor voetbal-
vereniging FC 
Abcoude. Van 
1977 tot 1991 en 
van 2000 tot 
2009 was hij 
bestuurslid en tot 
op dit moment vrijwilliger bij de vereniging. 
Zijn leefritme is helemaal aangepast aan de 
vele vrijwilligerstaken die hij uitvoert.

De heer J.C. van der Moolen (Vinkeveen, 1951)
is een zeer actieve 
vrijwilliger in vele 
besturen van 
verenigingen en 
organisaties. 
Hij is bijna bij alle 
activiteiten in  
De Boei of Vinkeveen betrokken. 

Verder is hij actief betrokken (geweest) bij 
Radio Ronde Venen, sport-vereniging Hertha, 
obs De Pijlstaart en de organisatie Vinkefest 
en Koningsdag.

De heer L.H. Scholten (Mijdrecht, 1958)  
is volgend jaar 40 
jaar actief bij de 
brandweer, deels 
bij de bedrijfs-
brandweer van 
SC Johnson in 
Mijdrecht. Hij was 
initiatiefnemer voor diverse acties: Alpe d’Huzes 
met de brandweer en een autowasdag om 
geld in te zamelen voor Tubereuze Sclerose. Hij 
leerde de jeugdbrandweer reanimeren en stelde 
voor zijn directe woonomgeving een AED ter 
beschikking.

De heer D. Spruitenburg (Abcoude, 1947) 
was 20 jaar lid 
van het bestuur 
van de Stichting 
Abcoude Sport 
(SAS). Hij was 
beheerder van 
de Kees Bonzaal 
in Abcoude, 
waar hij ook veel 
vrijwilligerswerk deed. Ook was hij 10 jaar lid 
van de Stichting Feestelijkheden Abcoude.

De heer R. van Olden (Abcoude, 1959)
is raadslid en oud-
fractievoorzitter 
van VVD De 
Ronde Venen. 
Vanaf 2006 tot 
de gemeentelijke 
herindeling in 2011 
was Rudolf van 
Olden raadslid 
in de gemeente 
Abcoude. Na de herindeling bleef hij raadslid 
in gemeente De Ronde Venen. Tijdens de 
raadsvergadering van 2 juli nam hij afscheid 
van de raad, na 15 jaar lidmaatschap. 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw A.N. Smoor (Abcoude, 1965) 
is een zeer actieve 
vrijwilliger in tal 
van organisaties 
en verenigingen: 
H o c k e y c l u b 
Nuenen, Nyenrode, 
A m s t e r d a m s e 
Hockey & Bandy 
Club, school-bestuur CNS Abcoude, 
Hockeyvereniging Abcoude en het Prinses Beatrix 
Spierfonds. In 2002 trad zij toe als lid van de 
Raad van Advies van de stichting Kind aan Huis. 
Vanaf 2011 is Nicoline Smoor mentor van het 
Motivatieproject op het St. Ignatius Gymnasium 
in Amsterdam. Vanaf 1993 is zij lid van de 
koninklijke Industrieele Groote Club (IGC) in 
Amsterdam. En sinds 2015 is zij voor de Stichting 
Sportonderscheidingen NOC*NSF Chef de Bureau 
voor de Nationale Sporttest.

In april belde burgemeester Maarten Divendal 11 inwoners van De Ronde Venen om hen te 
feliciteren met een koninklijke onderscheiding die hen was toegekend. Het was toen niet 
mogelijk om de inwoners persoonlijk te decoreren, vanwege de coronamaatregelen. Maar nu 
kon dat wel weer. Daarom ging de burgemeester vrijdag 3 juli persoonlijk bij 8 inwoners langs 
om de onderscheiding uit te reiken. De andere inwoners ontvangen op een ander moment hun 
onderscheiding. Ook kreeg op donderdag 2 juli Rudolf van Olden een onderscheiding, tijdens 
zijn afscheid van de gemeenteraad.

GEMEENTEHUIS
Bezoekadres
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Postadres
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Contactgegevens
T. 0297 29 16 16
F. 0297 28 42 81
E. gemeente@derondevenen.nl

Website
www.derondevenen.nl

Volg de gemeente op Facebook 
 facebook.com/derondevenen

instagram.com/gemeentedrv
twitter.com/gemeentedrv

Openingstijden gemeentehuis
Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, gelden aangepaste 
openingstijden.

Ma: 08.30 uur - 20.00 uur
Di t/m do: 08.30 uur - 13.30 uur
Vr: 08.30 uur - 12.30 uur

Telefonisch is het gemeentehuis 
maandag t/m donderdag bereikbaar tot 
17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur.

U kunt het gemeentehuis alleen 
bezoeken als u een afspraak heeft. 

Voor eventuele wijzigingen van 
openingstijden adviseren wij u om 
www.derondevenen.nl te raadplegen.

Langskomen bij de gemeente?  
Maak een afspraak!
Voor de balie Burgerzaken (bijvoorbeeld 
voor paspoort, ID-kaart, rijbewijs  
of uittreksels) maakt u een afspraak  
via www.derondevenen.nl/afspraak of 
telefonisch: 0297 29 16 16. 

De balie Omgevingszaken is open 
op afspraak, maandag tot en met 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 
U maakt een afspraak door te mailen naar  
E. omgevingszaken@derondevenen.nl.

AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation Mijdrecht
Industrieweg 50 | 3641 RM Mijdrecht
Ma t/m do 9.00 uur - 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Vr. 9.00 uur - 12.00 uur
Za. 9.00 uur – 12.00 uur
en 12.30 uur - 16.00 uur
Op officiële feestdagen gesloten.

Afvalbrengstation Abcoude
Bovenkamp 15 | 1391 LA Abcoude
Wo 13.00 uur - 15.00 uur
Za 13.00 uur - 16.00 uur
Op officiële feestdagen en op de zaterdag 
tijdens de feestweek gesloten.

SERVICEPUNTEN
Diensten op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, en ondersteuning bij digitale 
diensten van de gemeente.
T. 0297 58 76 00 (alle vestigingen)
E.  info@servicepuntderonde venen.nl
I.  www.servicepuntderondevenen.nl

Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, zijn de kantoren gesloten. 
U kunt u de Servicepunten alleen via e-mail 
en telefoon bereiken.
Dat kan op de volgende tijden:
ma t/m do: 9.00 – 16.00 uur
vrijdag: 9.00 – 13.00 uur

Servicepunt in Mijdrecht
Hoofdweg 1 | 3641 PN Mijdrecht

Servicepunt in Wilnis
Dorpsstraat 28 | 3648 AH Wilnis

Servicepunt in Vinkeveen
Herenweg 63 | 3645 DG Vinkeveen

Servicepunt in Abcoude
De Angstelborgh 
Dorpszicht 22 | 1391 LX Abcoude

BEZORGKLACHTEN
I. www.degroenevenen.nl/contact
T. 0297 38 52 57
info@degroenevenen.nl



De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek 
staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of 
verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl 
onder Bestuur en Organisatie > Actueel.

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen

Burgemeester van Baaklaan 14 in 
Wilnis

Op de voorkant van de woning een dakkapel 
plaatsen

Z/20/166030 25-06-2020

Oostzijde 92 in de Hoef Renovatie bestaande stal Z/20/166040 25-06-2020

Pienemanstraat 5 in Abcoude Plaatsen van een aanbouw Z/20/166072 26-06-2020

Stationsweg 3 in Wilnis Dakkapel en verbouw Stationsweg 1 Z/20/166069 26-06-2020

Herenweg 276 A108 in Vinkeveen Verplaatsen Woonark naar Herenweg 276 
/ A108

Z/20/166093 27-06-2020

Groot Mijdrechtstraat 39 in 
Mijdrecht

Uitbreiding van het bestaande silopark met 
2 - 3  Silo's.

Z/20/166146 29-06-2020

Jan Trouwstraat 5 in Abcoude Dakkapel voorzijde woning Z/20/166108 29-06-2020

Prins Bernhardlaan 32 in Vinkeveen Uitbreiding begane grond woonhuis Z/20/166111 29-06-2020

Pienemanstraat 4 in Abcoude Muurdoorbraak Pienemanstraat 4 Z/20/166143 29-06-2020

Ds H ten Brinckplantsoen 1 in Wilnis Aanvraag verduurzaming woningen 54w 
Brinckplantsoen

Z/20/166150 29-06-2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen. 

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Derde Zijweg 3 in Mijdrecht Het realiseren van een rijbaan- fok- en 
trainingsstal

Z/20/164169 30-06-2020

Pieter Joostenlaan in Wilnis Het kappen en herplanten van 92 bomen in 
verband met reconstructiewerkzaamheden 
aan de weg

Z/20/163711 25-06-2020

Dodaarslaan 16 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/20/164430 02-07-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er 
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-
Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 NIET IN BEHANDELING GENOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden

Herenweg 216 in Vinkeveen Plaatsen van draglineschotten en het 
plaatsen van een tijdelijke noodbrug 

Z/20/162054 30-06-2020

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN A-CATEGORIE 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:

Datum Evenement/aanvraag           Tijdstip Locatie Activiteit
Juli 2020

Zondag 19 juli Vlooienmarkt 09.00 uur  - 16.00 uur Parkeerterrein nabij 
zandeiland 1 te Vinkeveen

Verkoop van 2e 
hands spullen

De aanvraag ligt voor een periode van één week ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een afspraak 
maken per e-mail via iv@derondevenen.nl of telefonisch via 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een schriftelijke zienswijze kenbaar maken tot en 
met 17 juli 2020. Deze kan ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling Concernstaf 
- Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag evenement’. 
Informatie over deze aanvragen kunt u krijgen via telefoonnummer 0297 29 16 16.

 AANGEVRAAGDE EXPLOITATIEVERGUNNINGEN
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag exploitatievergunningen zijn ingediend: 

Adres Activiteit Opmerkingen    

Dorpsstraat 37A, 3641 EA in Mijdrecht Escaperoom Vestigen nieuw bedrijf

Amsterdamsestraatweg 1-3, 1391 AA in Abcoude Hotel, café en restaurant Overname bedrijf

De aanvragen liggen voor een periode van twee weken ter inzage bij vergunningverlening Integrale Veiligheid. U kunt een 
afspraak maken per e-mail via iv@derondevenen.nl of telefonisch via 0297 29 16 16.
Belanghebbenden kunnen hun reactie op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken tot en met 24 
juli 2020. Deze kan schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, afdeling 
Concernstaf – Integrale Veiligheid, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Graag onder vermelding van ‘zienswijze aanvraag 
exploitatievergunning’. Informatie over deze aanvraag kunt u krijgen via telefoonnummer 0297 29 16 16.

 ABCOUDE, ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINERS AAN DE VENNICXSTRAAT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 juli 2020 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) ontheffing hebben verleend om tijdelijk twee containers te plaatsen aan 
de Vennicxstraat 1391 VJ in Abcoude. Het werkadres is Nellestein 1391 VE in Abcoude. Dit in verband met een verbouwing 
van een woning.

De ontheffing geldt van vrijdag 17 juli 2020 tot en met vrijdag 14 augustus 2020.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat 
uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige 
voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft 
gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Provincie en gemeente samen aan de slag
Het eerste werkbezoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht sinds maanden bracht 
hen op dinsdag 30 juni naar De Ronde Venen. Met het college van burgemeester en wethouders 
zijn belangrijke dossiers besproken waarin de provincie en de gemeente samen optrekken. 

Op heel veel onderwerpen hebben de provincie en de gemeente met elkaar te maken. Denk 
aan onderwerpen als het openbaar vervoer, de bodemdaling, recreatie, ruimtelijke en 
economische ontwikkelingen. Het gesprek werd toegespitst op 2 grotere actuele thema’s. Het 
bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen vraagt om het goed regelen van de zorgvuldige 
balans tussen natuur, water en recreatie. De woningopgave en de mogelijkheden voor bedrijven 
in onze (landelijke) gemeente vereisen eveneens een zorgvuldige inpassing. Gemeente en 
provincie hebben beiden ambities voor de toekomst. 

Burgemeester Maarten Divendal: “Mooi dat de bestuurders van de provincie zich zo betrokken 
voelen bij onze gemeente. Samen optrekken is nodig om de goede dingen voor onze inwoners 
en bedrijven te bereiken.” 
De Commissaris van de Koning Hans Oosters sloot zich hierbij aan: “Ik ben onder de indruk van 
de wijze waarop jullie goed voorbereid belangrijke vraagstukken aan de orde stellen. Goed dat 
we als provinciebestuur op deze manier in de praktijk samen met jullie het gesprek voeren. “

Locatie Vinkeveen Haven, van links naar rechts: gedeputeerde Hanke Bruins Slot, wethouder 
Rein Kroon, wethouder Kiki Hagen, gedeputeerde Huib van Essen, Hans Oosters (Commissaris 
van de Koning), Maarten Divendal (burgemeester), gedeputeerde Arne Schaddelee, wethouder 
Alberta Schuurs, de secretarissen van de provincie en gemeente, Anneke Knol en Lilian Schreurs.

Offi ciële bekendmakingen en mededelingen (week 28 – 10 juli 2020)


